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 برای واکسیناسیون در برابر تتانوس )کزاز(، دیفتری، پرتوسیس )سیاه سرفه( و پولیومیلتیس)فلج اطفال(

 

یا چهارمین سال  3پایان اگر تجدید واکسن های تتانوس، دیفتری، سیاه سرفه و فلج اطفال همزمان نوبتشان شود می توانند از 

-dT-paزندگی )به اطالعات مصرف مربوطه توجه شود( به عنوان تلقیح چهارگانه با یک ماده واکسن ترکیبی انجام گیرد )

VPI.این ماده مقدار دیفتری و پرتوسیس کمتری از مواد واکسن ترکیبی ایمن سازی بنیادین نوزادان و کودکان خردسال دارد .) 

 

ی عفونی کشنده است. باکتری های موجود در خاک می توانند از طریق زخم های بریدگی، پارگی، گاز گرفته یک بیمار کزاز

شدن یا خراشیدگی، همچنین زخم های جزئی وارد پوست شوند، در بدن تکثیر شده و سم تتانوس )توکسین( را که بیمار کننده است 

اند و می توانند به هنگام درگیر کردن عضالت تنفسی منجر به حمله  را بسازند. گرفتگی های عضالنی نشانه های سخت بیماری

 درصد بیماران تتانوس می میرند. 20تا  10های خفگی شوند. علی رقم متد های درمانی مدرن همچنان بیش از 

 

به شیوه سرایت قطره  یک بیماری عفونی کشنده است که توسط سم )توکسین( باکتری های دیفتری برانگیخته می شود که عمدتا ً دیفتری

ای از طریق بازدم )تنفس( منتقل می شود. قبل از ورود واکسیناسیون کودکان و نیز بزرگساالن بسیاری از عفونت هایی که در قالب 

دیفتری های حلق، حنجره، بینی و دیفتری زخم بروز می کنند می مردند یا از آسیب عضله قلب رنج می بردند. شرکت کردن در 

یون در مقیاس باال دیفتری را در آلمان به تعداد انگشت شماری کاهش داده است. از آنجایی که این بیماری همچنان در سطح واکسیناس

 دیده می شود، خطر سرایت در سفر ها هر زمان وجود دارد. -و از این میان نیز در برخی کشورهای اروپای شرقی  -جهان 

 

هفته حمالت سرفه ای بسیار  2تا  1وردگی شروع می شود. در اولین سرایت پس از )پرتوسیس( اغلب همانند سرماخ سیاه سرفه

سختی که هفته ها و حتی ماه ها می تواند طول بکشد ظاهر می شود. اغلب به هنگام حمله های سرفه ای کمبود نفس و حالت 

در عوض توقف تنفس بیمار را تهدید می ماه نخست زندگی ممکن است که این فرم سرفه پیش نیاید،  6تهوع نیز پیش می آید. در

کند. سیاه سرفه به خاطر مشکالت بسیار سختی مثل التهاب ریه و گوش میانی و نیز صدمات مغزی ماندگار بسیار تهدید کننده 

به خصوص کودکان مبتال به بیماری های قلبی و ریوی و نیز . آیداست؛ حتی امروزه هنوز بیماری های منجر به مرگ پیش می 

نوزادان در معرض خطر هستند. از چند سال پیش تا به حال سیاه سرفه در نوجوانان و بزرگساالن با افزایش بیشتر دیده می شود؛ 

به سیاه سرفه به دفعات می توان مبتال شد. روند بیماری به طور کلی سبک تر و کوتاه تر از روند بیماری در کودکان است. و 

ر تشخیص علت می شود. رایج ترین نشانه سرفه های بی وقفه و سمج که اغلب شب ها بروز این موضوع اغلب باعث اشتباه د

 می کند، است. تشخیص اشتباه می تواند باعث سرایت به نوزاد یا کودک شود.

 

ن )پولیو میلیتیس( یک بیماری ویروسی است که می تواند منجر به فلج دست و پا و حتی )سیستم( تنفسی و در پی آ فلج اطفال

 1998خفگی شود. اغلب بیماران دارای فلج شدگی آثار صدمات را حفظ می کنند. واکسیناسیون در برابر فلج اطفال از سال 

دیگر به شکل واکسیناسیون خوراکی انجام نمی شود، بلکه با یک ماده واکسن از پولیوویروس هایی که کشته شده اند )ماده واکسن 

وجود ندارد. این بیماری هنوز در چند کشور آفریقایی و آسیایی )مثالً افغانستان و پاکستان( شایع مرده(. فلج اطفال دیگر در اروپا 

است. پاتوژن هایی که از این مناطق به همراه مسافرین آمده اند می توانند سریع پخش شوند و اگر مردم به طور کافی واکسینه 

واکسیناسیون در مقابل فلج اطفال باید امروزه نیز مصرانه صورت نشده باشند به شعله ور شدن آتش این بیماری منجر شود. 

 گیرد.

 

 ماده واکسن

( حاوی اجزای تشکیل دهنده مهمی است، توکسین سم dT-pa-VPIماده واکسن ضد کزاز، دیفتری، سیاه سرفه و فلج اطفال )

یاه سرفه غیر سلولی( همچنین پولیوویروس زدایی شده پاتوژن دیفتری و کزاز، بخش هایی از باکتری سیاه سرفه )ماده واکسن س

های کشته شده که باعث ایمنی می شوند. محتوای آنتی ژن سیاه سرفه و دیفتری کاهش یافته ماده واکسن را قابل تحمل می کند. به 

 واحد ایمن سازی و یا یک پزشک دیگر اطالع دهید.

 

 چه کسی باید واکسینه شود؟

سال تمام )بسته به شرکت تولید کننده( مناسب است. این واکسن به  4یا  3برای کودکان  dT-pa-VPIماده ترکیبی واکسن 

ساله ها و نیز برای تجدید واکسیناسیون ضروری  17تا  9خصوص برای تجدید واکسیناسیون در نظر گرفته شده در تقویم برای 

، خانم ها در سنین باروری، بستگان نوزادان و  dTیکبار به هنگام واکسیناسیون  بزرگساالن توصیه می شود )تمامی بزرگساالن

کودکان که با آنان زندگی می کنند یعنی قبل از به دنیا آمدن یک بچه(. پرسنل خدمات درمانی و نیز نهادهای اجتماعی باید در 

برای تجدید واکسیناسیون یک تزریق یکباری کافی است. کنار کزاز، دیفتری و فلج اطفال در برابر سیاه سرفه نیز واکسینه شوند. 

این واکسیناسیون ترکیبی می تواند همزمان با دیگر مایه کوبی ها انجام گیرد، نیازی به فاصله زمانی بین واکسیناسیون ها نیست. 
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انجام شود، حتی اگر از  dT-pa-VPIچنانچه تجویز پزشکی برای واکسیناسیون سیاه سرفه مطرح باشد می تواند با ماده واکسن 

 چهار هفته گذشته باشد. dTآخرین واکسیناسیون 

 

 چه کسی نباید واکسینه شود؟

( که نیاز به درمان دارد باشد نباید واکسینه شود. اگر یک حساسیت °C 38.5کسی که دچار یک بیماری حاد با تب )باالتر از 

ته باشد یا اگر پس از یکی از مایه کوبی های قبلی در برابر کزاز، شدید در برابر یکی از مواد تشکیل دهنده واکسن وجود داش

دیفتری، سیاه سرفه و/یا فلج اطفال )تکی یا در ترکیب با واکسیناسیون در برابر بیماری های دیگر( نشانه های بیماری ظاهر شده 

می کند. در مورد زنان باردار باید منفعت باشد، پزشک واکسینه کننده شما را در مورد امکانات یک واکسیناسیون دیگر راهنمایی 

 با دقت بررسی شود. واکسیناسیون در زمان شیردهی امکان پذیر است. dT-pa-VPIو ریسک های واکسیناسیون 

 

 برخورد پس از واکسیناسیون

کوبی از بین برود. روز پس از مایه  3فرد واکسینه شده نیاز به مراقبت خاصی ندارد، ولی اختالالت بدنی غیر معمول باید ظرف 

پزشک باید قبل از واکسن زدن به افرادی که مستعد واکنش های مربوط به جریان خون هستند یا در آنها آلرژی های آنی دیده شده 

 . است از این موضوع مطلع شود

 

 واکنش های موضعی و عمومی پس از واکسیناسیون

درصد موارد قرمزی یا ورم دردناک به وجود می آید.  10ری ها در پس از مایه کوبی در کنار ایمنی حاصل شده در برابر بیما

روز ظاهر می شود و به ندرت بیش از این طول می  3تا  1این تأثیر طبیعی درگیری بدن با ماده واکسن است و اغلب ظرف 

کسیناسیون )که به روز پس از وا 3تا  1روز بروز می کند. همچنین طی  14کشد. واکنش مایه کوبی به ندرت با تأخیر طی 

 5ندرت بیش از این طول می کشد( نشانه های عمومی مثل سردرد، لرز، تهوع، اسهال و درد مفاصل بروز می کند. در کمتر از 

وباالتر.ایننشانههادرکلموقتی39.9 C° درصد باال رفتن دمای بدن به طور خفیف یا متوسط ظاهر می شود؛ به ندرت تا 

سریعوکنند.هستندمیفروکشدوبارهبعدیعوارضبدونو 

 

 آیا مشکالتی در مایه کوبی امکان پذیر است؟

مشکالت واکسیناسیون بسیار نادر اند، عواقب مایه کوبی که شدید تر از میزان نرمال واکنش های مایه کوبی می شوند سالمتی 

)در( سیاه  -ده واکسن در برابر کزاز، دیفتری، سیاه سرفهفرد واکسینه شده را به وضوح مختل می کنند. پس از مایه کوبی با ما

( می تواند در موارد نادر یک واکنش حساسیت بیش از اندازه پوست یا راه تنفسی بروز کند، dT-pa-VPIسرفه و فلج اطفال )

دن دیگر مواد همچنین موارد نادری از واکنش های سریع ) شوک آنافیالکتیک( شرح داده شده است. همانطور که پس از دا

نیز این موارد  dT-pa-VPIواکسن حاوی تتانوس و دیفتری در مواردی استثنایی بیماری های موقتی گزارش شده است در ماده 

 استثنائاً دیده شده است )اغلب سیستم عصبی پیرامونی، مثالً مونونوریتید و پلی نوریتید، نوروپاتی(.

 

 پزشک واکسینه کنندهراهنمایی برای عوارض جانبی احتمالی توسط 

 برای تکمیل این برگه راهنما پزشکتان یک جلسه مشاوره به شما ارائه می دهد.

چنانچه پس از تلقیح نشانه هایی ظاهر شوند که از حدود واکنش های موضعی و عمومی موقتی که در باال نام برده شدند فراتر 

 شما قرار دارد.روند، مطمئناً پزشک واکسینه کننده برای مشاوره در دسترس 

 شما به پزشک واکسینه کننده دسترسی دارید:

 

 

 

 

 

 
  

11/2014 
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 _______________________________________________________________________ نام
Name 

 
 

  فلج اطفال سیاه سرفه و دیفتری، کزاز، در برابر واکسیناسیون
Schutzimpfung gegen Wundstarrkrampf, Diphtherie, Keuchhusten und Kinderlähmung 

 
در پیوست شما یک برگه راهنما در مورد انجام واکسیناسیون در برابر کزاز، دیفتری، سیاه سرفه و فلج اطفال دریافت می کنید 

(dT-pa-VPIدر این برگه اطالعات مهمی در مورد بیماری های قابل احتراز از طریق واکسیناسیون، ماده واکس .) ن، مایه
 کوبی همچنین در مورد واکنش های آن و مشکالت احتمالی به دست می آورید.

Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Wundstarrkrampf, Diphtherie, 
Keuchhusten und Kinderlähmung (TD-ap-IPV). Darin sind die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung 
vermeidbaren Krankheiten, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen 

enthalten. 

 
 قبل از انجام واکسیناسیون اطالعات زیر درخواست می شود:

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 
 
 . آیا شخص متقاضی واکسیناسیون در حال حاضر سالم است؟1

Ist der Impfling gegenwärtig gesund? 

 

    (Nein)خیر□      (Ja)بله□  

 
 

 می برد؟. آیا شخص متقاضی واکسیناسیون یک بیماری سیستم عصبی پشت سر داشته است یا از بیماری صرع رنج 2
Hat der Impfling eine Erkrankung des Nervensystems durchgemacht oder besteht ein Krampfleiden? 

 

    (Nein)خیر□      (Ja)بله□  

 
 

 . آیا شخص متقاضی واکسیناسیون آلرژی شناخته شده ای دارد؟3
Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt? 

 

    (Nein)خیر□      (Ja)بله□  

 
 ________________اگر بله، کدام ________________________________________________

wenn ja, welche? 

 
 
 . آیا بعد از مایه کوبی های قبلی نشانه های آلرژیک، تب باال یا دیگر واکنش های غیر معمول بروز کرده است؟4

Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere ungewöhnliche 
Reaktionen auf? 

 

    (Nein)خیر□      (Ja)بله□  

 
 

چنانچه می خواهید بیشتر در مورد واکسیناسیون در برابر کزاز، دیفتری، سیاه سرفه و فلج اطفال بدانید از پزشک واکسینه کننده 
 سؤال کنید!

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Wundstarrkrampf, Diphtherie, Keuchhusten und Kinderlähmung wissen 
wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
 

 به هنگام مراجعه برای واکسیناسیون کتابچه واکسیناسیون را همراه خود بیاورید!
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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 اعالم موافقت
Einverständniserklärung 

 
 کزاز، دیفتری، سیاه سرفه و فلج اطفال برای انجام واکسیناسیون در برابر

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Wundstarrkrampf, Diphtherie, Keuchhusten und Kinderlähmung 

 
 
 

 ____________________________________________________________نام دریافت کننده واکسن 
Name des Impflings 

 
 

 ________________________________________متولد تاریخ ___________________________
geb. am 

 
 

 است.محتوای برگه راهنما را مالحظه نموده ام و پزشکم مفصالً در مورد مایه کوبی توضیح داده 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 
 

 سؤال دیگری ندارم.□ 
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 
 موافقت می نمایم. فلج اطفالو  زاز، دیفتری، سیاه سرفهبا کبا واکسیناسیون پیشنهاد شده برای مقابله □ 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Wundstarrkrampf, Diphtherie, Keuchhusten und Kinderlähmung 
ein. 

 
 .تلقیح واکسن را نمی پذیرم. در مورد اشکاالت احتمالی نپذیرفتن این واکسیناسیون مطلع هستم□  

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 
 
 

 ______________________________________________________یادداشت ها: ____________
Vermerke 

 
 

 ___________________________________________محل، تاریخ: _______________________
Ort, Datum 

 
 

_________________________________  _________________________________ 
 سرپرست وی امضای شخص دریافت کننده واکسن یا      امضای پزشک

Unterschrift des Arztes/der Ärztin    Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten 

 
 


